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El tram entre Rajadell i Aguilar de Segarra on es porten a terme les reparacions.

ESTEFANIA ESCOLÀ (ACN)

REDACCIÓ/ACN
❘ LLEIDA ❘ Les ondulacions al pa-
viment de l’EixTransversal han
reaparegut entreAguilar de Se-
garra i Rajadell, vuit mesos des-
prés que es duguessin a terme
reparacions en aquest tram per
aquest mateix motiu, al cap de
pocs mesos de la inauguració
del desdoblament. Els treballs
per reparar les deficiències ja
s’han iniciat, amb les conse-
güents restriccions de trànsit, i
el departament deTerritori i Sos-
tenibilitat les va atribuir a una
mala compactació dels terrenys
entre l’antiga calçada i la nova.

En aquest sentit, va apuntar
que en aquesta ocasió les ondu-
lacions són “més puntuals i lo-
calitzades” i que les reparaci-
ons conclouran en qüestió de
dies. Segons el Govern, la con-
cessionària de l’Eix, Cedinsa,
s’haurà de fer càrrec del cost
dels treballs al tractar-se d’un
defecte d’obra.

Els ajuntaments de Rajadell i
Aguilar de Segarra van lamen-
tar que aquestes incidències
s’hagin donat ja dos vegades en

Reapareixen les ondulacions en el
tramde l’Eix ja reparat fa vuitmesos
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els seus municipis, en un tram
d’uns tres quilòmetres, quan fa
poc més d’un any que es va in-
augurar el desdoblament de
l’EixTransversal.

El primer edil del municipi de
Rajadell, Joan Costa, va afirmar

que“fa l’efecte que les obres no
es van fer correctament” i va
afegir que les ondulacions del
paviment provoquen que “els
cotxes vagin d’un costat a un al-
tre”, un efecte indesitjat que, se-
gons va afirmar,“cada dia s’ac-

centua més”. Per la seua part,
el primer tinent d’alcalde
d’Aguilar de Segarra, PereAli-
aguilla, va explicar que, al pas-
sar sobre les ondulacions al pa-
viment de l’Eix, els cotxes bo-
ten.

Al llarg de tres quilòmetres, entre els municipis d’Aguilar de Segarra i Rajadell

Pep Sala apadrinarà els
fanalets de Torrelameu
❘ TORRELAMEU ❘ El compositor ca-
talà Pep Sala apadrinarà l’ac-
te deTorrelameu en el qual
es llançaran 1.714 fanalets
per la independència el prò-
xim dia 15 de febrer, organit-
zat per l’ANC i l’entitat Lo
Garrameu.

La CUP anuncia el relleu
de l’edil de les Borges
❘ LLEIDA ❘La Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) va anunci-
ar ahir en un comunicat el re-
lleu del regidor de les Borges
Gerard Cabezuelo, que va dir
a l’últim ple que deixava la
formació per continuar en el
consistori com a edil no ads-
crit. Cabezuelo, per la seua
part, va afirmar que no ha
acordat ara per ara deixar el
càrrec, tot i que es va mostrar
disposat a discutir-ho.

Rosselló estalvia un 70%
en consumenergètic
❘ ROSSELLÓ ❘ L’ajuntament de
Rosselló ha instal·lat un nou
sistema de calefacció al Ca-
sal Cultural que permet es-
talviar fins a un 70% de con-
sum energètic. L’actuació ha
comptat amb una inversió de
9.000 euros, que ha sufragat
el consistori.


